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Atenent a un dels tres pilars referencials del nostre carisma, neix el Pla Estratègic 
per als Centres Educatius Sant Francesc d’Assís (CSFA), la titularitat dels quals 

és de la Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia.
El Pla es posa en marxa l’any 2010 amb el propòsit de ser un marc comprensiu 
d’actuació comú a totes les nostres escoles a Espanya per donar resposta a les neces-
sitats que exigia la realitat social del moment, i per ser una guia per a fomentar un 
desenvolupament integral dels alumnes.
Des de la posada en marxa del Pla Estratègic, s’han produït passos endavant tant en 
la participació del conjunt de la comunitat educativa com de les germanes vincu-
lades als col·legis. Aquest avanç ha suposat l’actualització del Caràcter Propi que es 
resumeix en el fet que som col·legis propers i familiars; oberts i participatius; soli-
daris i compromesos amb la realitat social més vulnerable. Es tracta de valors fona-
mentals que es veuen reflectits en els diversos Projectes Educatius de Centre (PEC).
Per continuar avançant i adaptant-nos a la conjuntura actual, creiem necessària una 
actualització del Pla Estratègic, afegint una nova Línia Estratègica: la pedagògica. 
L’objectiu és establir sinergies entre la identitat que emana del Caràcter Propi, els 
Projectes Educatius de cada Centre (PEC) i les innovacions educatives que hem 
anat incorporant en els últims anys.
Valoram el camí recorregut, els esforços realitzats, i els canvis que s’han produït en 
la dinàmica dels col·legis. Alhora també agraïm a totes aquelles persones que han 
contribuït a impulsar aquesta planificació de qualitat i de millora contínua, per 
fer dels nostres centres espais de trobada i formació de persones que apostin per la 
construcció d’un món més humà i més amable, des dels valors que emanen de la 
nostra identitat carismàtica.

Govern General FHM Abril 2019

1. Introducció
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Missió
— OFERIR una educació integral de la persona en totes les seves dimensions.

— PROPOSAR des del diàleg amb altres creences i opcions, una visió cristiana de la per-
sona i de la societat.

— PROMOURE en els alumnes i les alumnes la senzillesa i l’austeritat solidària enfront 
del consumisme com a actituds responsables de compromís davant tota forma de des-
humanització.

— POSSIBILITAR que, des d’una identitat clara, l’educació sigui un espai obert i de tro-
bada per a totes les famílies que ho desitgin.

— CONSTRUIR una societat més solidària amb qui pateix la pobresa, la injustícia i l’ex-
plotació.

— AJUDAR a modelar una experiència personal d’aprenentatge, creant actituds que ge-
neren accions per desenvolupar les pròpies potencialitats. 

2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
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Valors
— L’EVANGELI de Jesús com a horitzó de vida.

— La FRATERNITAT entre tots els sectors de la comunitat educativa.

— La SOLIDARITAT com sensibilitat i compromís amb les persones més necessitades.

— L’APRENENTATGE COOPERATIU, on els alumnes siguin capaços d’actuar i treba-
llar en equip.

— La TOLERÀNCIA en el diàleg i amb les idees dels components de la comunitat edu-
cativa.

— El COMPROMÍS amb la justícia i l’entorn social i cultural.

— La IMPLICACIÓ dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge.

— La LLIBERTAT d’expressió i iniciativa.

— L’ATENCIÓ personal als alumnes i a les alumnes.

— L’AUSTERITAT enfront del consumisme desmesurat.

— El RESPECTE a la vida, a les persones i a la natura.

— La RESPONSABILITAT dels membres de la comunitat educativa en la professionali-
tat de la feina diària.

Visió
— SER centres amb una clara identitat, de qualitat educativa, accessibles a tothom, amb 

una metodologia activa i innovadora i un tracte personalitzat atent a la diversitat.

— GENERAR un fort sentit de pertinença i identificació de tota la comunitat educativa 
amb el Projecte Educatiu que oferim.

— PROPICIAR que les persones convisquin en un clima d’amistat i acceptació a la mul-
ticulturalitat i a la diversitat social i religiosa.

— PROMOURE una pedagogia que potenciï les capacitats dels alumnes i que aposti per 
la innovació, les noves tecnologies i el plurilingüisme.

— FORMAR persones compromeses amb la societat fomentant la cultura ecològica i el 
respecte a la natura. 
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Línia estratègica 1:
pastoral, identitat i missió
La necessitat de seguir reforçant els equips de Pastoral en els Centres ha de permetre 
que des de Pastoral, Identitat i Missió es puguin realitzar les següents tasques:

1.1. Pastoral en els Centres Educatius

El seguiment del Pla de Pastoral dels CSFA, que permeti dissenyar Plans de Pastoral 
a cada centre, adaptats a la seva realitat, mitjançant:

— La coordinació dels equips de Pastoral.
— El disseny dels equips de Pastoral de manera consensuada amb els equips direc-

tius de cada centre.
— La proposta a la Titularitat del nomenament de la figura del coordinador de 

Pastoral de cada centre, per un període de 3 anys.

1.2. Grups GRECS

— L’actualització de la denominació dels GRECS per Grup de Reflexió i Compro-
mís Social, potenciant el seu naixement en aquells centres on encara no tinguin 
presència.

— L’elaboració d’un projecte general dels GRECS, tenint en compte l’experiència 
recollida durant aquests anys, la realitat dels nostres centres educatius, la dis-
ponibilitat de les germanes en les comunitats vinculades als col·legis i la realitat del 
voluntariat.

3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
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Línia estratègica 2:
pedagògica
El Caràcter Propi dels Centres Educatius s’adaptarà a les noves pedagogies d’apre-
nentatge. S’aplicaran línies pedagògiques adaptades a les exigències i reptes de la 
conjuntura actual, mitjançant:

2.1.  L’oferiment d’una educació integral de la persona en totes les seves dimensi-
ons, proposant una visió cristiana de la persona i de la societat, des del diàleg 
amb altres creences i opcions.

2.2.  La promoció d’una metodologia activa i innovadora que potenciï les capaci-
tats dels alumnes.

2.3.  La implementació del Projecte Educar la Interioritat com a eix vertebrador 
del nostre projecte educatiu i el nostre carisma.

2.4.  L’impuls al plurilingüisme, donant un espai destacat en el nostre currículum 
a la llengua anglesa.

2.5.  La integració en l’aprenentatge de les noves tecnologies, concretament les 
eines que proporciona Google for Education.

2.6.  El disseny i aplicació d’un projecte de formació dels equips directius, do-
cents i especialistes.

2.7.  La formació de persones compromeses amb la societat, fomentant una co-
munitat educativa sensible i compromesa amb la defensa i la construcció 
d’un món més sostenible des d’una ecologia integral: verd i social.

1.3. Responsabilitat Social Corporativa

La redacció d’un Pla de Responsabilitat Social Corporativa, segons les directrius 
dels valors de la Congregació.

1.4. Recursos Humans

Per tal de comptar amb un equip humà que integri els valors que formen part de la 
identitat dels CSFA, es duran a terme plans de formació permanent per al personal 
docent i no docent.
Així mateix, per al procés de selecció de noves contractacions s’han d’establir pautes 
amb els criteris prioritaris a tenir en compte, donant preferència a perfils professio-
nals oberts a integrar i actuar d’acord amb la identitat pròpia.

1.5. Integració de la totalitat de la Comunitat Educativa

Es posaran en marxa plans d’acció per a la dinamització de la comunitat educativa. 
Les religioses de la Congregació vinculades als CSFA definiran les seves funcions i 
col·laboració de comú acord amb el Govern General; també s’implicarà l’alumnat, 
professorat, famílies, professionals vinculats i veïns del poble/barri/ciutat en el qual 
se situen els centres. S’impulsaran activitats per a fomentar, mitjançant la generació 
d’accions conjuntes entre diferents col·lectius, l’enriquiment del Projecte Educatiu 
a través de dinàmiques d’integració i de la creació de sinèrgies entre els diferents 
agents.
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Línia estratègica 3:
gerència i gestió economicofinancera
Amb l’objectiu que els centres mantinguin amb fermesa la missió de la Congrega-
ció, però des d’una figura de gestió i finançament professionalitzada i independent, 
es proposa:

3.1. Figura Jurídica

Es manté com a horitzó la recerca de la figura jurídica menys dependent de la Con-
gregació per tal d’ assumir els col·legis en el futur; però, amb la realitat actual de la 
Congregació no es considera d’immediata aplicació.

3.2. Gestió econòmica

La gestió empresarial serà assumida per òrgans propis dels Centres Educatius, en el 
marc de la figura jurídica.

3.3. Finançament

Durant el sexenni 2018 - 2024 es treballarà en la definició d’un patrimoni inicial 
per al sosteniment autònom dels centres educatius en el seu conjunt, amb la pers-
pectiva de consolidar l’autofinançament de cada un d’ells.
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Comunitats

“Respetemos la Madre Tierra”. San Francisco de Asís solo papel y tintes ecológicos.


